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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 TAM (Technology Acceptance Model)  

 

Penelitian sistem informasi telah meneliti perilaku penerimaan dan penggunaan 

pengguna dari beberapa perspektif yang berbeda. Diantara perbedaan tersebut 

maka tercipta sebuah model TAM (Venkatesh dan Morris, 2000). Model dari 

sikap ini didasarkan pada manfaat yang diberikan oleh sebuah sistem informasi, 

lalu menghilangkan sifat negatif penggunaannya. Model ini didasarkan pada 

penggambaran karakteristik proses informasi yang mengarah pada Intention untuk 

menerima atau menolak inovasi teknologi (Munoz-Leiva et al, 2017).  TAM 

merupakan upaya awal untuk menerapkan faktor psikologis pada seseorang yang 

mengarah pada sistem informasi dan adopsi komputer. Ini mengasumsikan bahwa 

perceived usefulness dan perceived ease of use adalah pengaruh utama pada sikap 

individu terhadap penggunaan teknologi (Shin, 2009)  

Pada Penelitian ini penulis memilih untuk menggunakan TAM sebagai upaya 

awal untuk menerapkan faktor psikologis pada seseorang yang mengarah pada 

sistem informasi dan adopsi komputer. Ini mengasumsikan bahwa perceived 

usefulness dan perceived ease of use adalah pengaruh utama pada sikap individu 

terhadap penggunaan teknologi (Shin, 2009). TAM akan sangat bermanfaat pada 

penilitan ini karena TAM berhubungan dengan keinginan seseorang untuk 

menggunakan Go-Pay untuk sehari-hari.  
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2.2 Perceived Usefulness 

 

Perceived usefulness adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan 

sistem tertentu akan meningkatkan kinerja pekerjaan nya (Davis, 1989). Dalam 

hal mobile payment sekarang perceived usefulness bisa diartikan sebagai ''yang 

bisa digunakan secara menguntungkan". Ini bisa menjadi pergeseran konseptual 

yang signifikan dari Produktivitas kolektif terhadap produktivitas pribadi (Shin, 

2009). Dari TAM (Technology Acceptance Mobile), Penelitian telah menemukan 

perceived usefulness lebih kuat mempengaruhi untuk menggunakan mobile 

payment (Davis, 1989). Perceived usefulness mengacu pada sejauh mana orang 

dapat percaya bahwa menggunakan teknologi akan memiliki nilai lebih untuk 

tugasnya (Rouibah dan Abbas, 2010)  

Dalam penelitian ini, penulis mendefinisikan Perceived usefulness sebagai sejauh 

mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tertentu akan meningkatkan 

kinerja pekerjaan nya (Davis, 1989). dengan menggunakan indikator dari Ozturk 

(2016) dan Luarn & Lin (2005) sebagai berikut :  

1. Saya percaya menggunakan Go-Pay dalam pembayaran pada aplikasi Go-

Jek dapat menghemat waktu saya  

2. Saya percaya menggunakan Go-Pay dapat mempercepat proses 

pembayaran Go-Jek. 

3. saya percaya  Go-Pay dapat meningkatkan kinerja dalam pembayaran Go-

Jek  

4. saya percaya Go-Pay dapat memudahkan saya untuk pembayaran Go-Jek  
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5. saya percaya Go-Pay sangat berguna untuk saya dalam pembayaran Go-

Jek  

2.3 Perceived Ease Of Use  

 

Menurut Rouibah dan Abbas (2010) Perceived ease of use adalah sejauh mana 

seseorang percaya bahwa dengan menggunakan teknologi mereka akan bebas dari 

segala upaya. Dalam pemasalahan mobile payment ini perceived ease of use bisa 

diartikan sebagai mana pengguna percaya bahwa sistem pembayaran 

menggunakan mobile payment tidak membuat pengguna lebih bingung dan mudah 

dimengerti dan mudah digunakan (Ozturk, 2016). Efek dari Perceived ease of use 

bisa langsung menunjukkan bahwa Kemudahan dalam penggunaan bisa menjadi 

pengaruh yang potensial untuk meningkatkan kemungkinan penerimaan pengguna 

dalam mobile payment (Davis, 1989).  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan perceived ease of use adalah sejauh 

mana seseorang percaya bahwa dengan menggunakan teknologi mereka akan 

bebas dari segala upaya (Rouibah dan Abbas, 2010). Dengan menggunakan 

indikator dari Ozturk (2016) dan Natarajan et al (2017) sebagai berikut: 

1. menurut saya cara pembayaran Go-Pay pada aplikasi Go-Jek tidak 

membingungkan . 

2. menurut saya petunjuk penggunan Go-Pay dalam pembayaran aplikasi Go-

Jek mudah dimengerti.  

3. Menurut saya menggunakan Go-Pay dalam pambayaran Go-Jek tidak 

merepotkan  
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4. menurut saya, saya bisa menggunakan Go-Pay dalam pembayaran Go-Jek 

tanpa bantuan siapapun.  

5. menurut saya menggunakan Go-Pay dalam pembayaran Go-Jek tidak 

rumit. 

2.4 Attitude Toward Mobile Payment 

 

Pietro et al (2015) menjelaskan bahwa attitude adalah sebuah penilaian yang 

dimiliki seseorang untuk mengevaluasi atau menilai suatu sikap yang akan 

menguntungkan atau tidak untuk dirinya. Sejauh mana seseorang memiliki 

attitude yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dan melakukan evaluasi 

atau penilaian dari attitude yang telah dilakukan (Ajzen, 1991). Attitude akan 

membuat suatu tindakan berdampak pada niat perilaku, yang pada gilirannya 

dapat mempengaruhi bagaimana orang melakukan tindakan (Shin and Kim, 2008). 

Dalam penelitian TAM menunjukkan bahwa cara berpikir seseorang bisa 

menentukan Attiude yang akan ditentukan oleh intention yang dimiliki seseorang 

untuk melakukan atau menggunakan. (Ajzen dan Fishbein, 1980).  

Dalam penelitian ini, penulis mendefinisikan Attitude toward mobile service 

sebagai sebuah sikap seorang individu yang mendefinisikan Sebagai perilaku 

tersebut memiliki dampak positif atau negatif tentang melakukan sesuatu yang 

baru (Shin, 2009) dengan menggunakan indikator dari Shin (2008) dan Venkatesh 

(2003) sebagai berikut:  

1. menurut saya menggunakan Go-Pay pada aplikasi Go-Jek merupakan hal 

yang positif 
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2. saya memiliki ketertarikan untuk menggunakan Go-Pay pada aplikasi Go-

Jek  

3. saya menggunakan Go-Pay dalam aplikasi Go-Jek adalah ide yang bagus 

4. menurut saya menggunakan Go-Pay dalam aplikasi Go-Jek itu hal yang 

menyenangkan 

5. menurut saya Go-Pay membuat aplikasi Go-Jek lebih menarik  

2.5 Perceived Credibility 

 

Perceived Credibility dapat didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang dapat 

percaya bahwa penggunaan mobile banking tidak akan memiliki ancaman 

keamanan atau privasi (Wang, Wang, Lin, Tang, 2003). Secara umum, 

Kredibilitas yang bisa dirasakan oleh orang-orang pada sistem, untuk memastikan 

transaksi mereka dengan aman dan terjaganya kerahasiaan informasi pribadi 

mereka, dapat meningkatkan keingingan pada sesorang untuk mengadopsi mobile 

banking (Luarn dan Lin, 2005). Namun kurangnya kredibilitas yang dirasakan 

akan mengakibatkan kekhawatiran pada masyarakat bahwa sistem perbankan 

Internet (dan / atau peretas yang mengganggu sistem) akan mentransfer informasi 

pribadi atau uang mereka ke pihak ketiga tanpa sepengetahuan atau izin mereka 

(Wang et al, 2003).  

Dalam penelitian ini penulis mendefinisikan perceived credibility sebagai sejauh 

mana seseorang dapat percaya bahwa penggunaan mobile banking tidak akan 

memiliki ancaman keamanan atau privasi (Wang et al, 200). Dan menggunakan 

indikator dari Luarn dan Lin (2005), Amin (2008), dan Koenig-Lewis, Palmer & 

Moll (2010) sebagai berikut : 
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1. Menurut saya Go-Pay tidak akan membocorkan informasi pribadi saya  

2. Menurut saya menggunakan Go-Pay aman untuk melakukan transaksi di 

Go-Jek 

3. Menurut saya menggunakan Go-Pay akan aman untuk mengirimkan 

informasi pribadi saya.  

4. Menurut saya Go-Pay akan menjaga informasi privasi saya  

5. Menurut saya Go-Pay sangat aman untuk digunakan  

2.6 Perceived Self-Efficacy 

 

Menurut Luarn dan Lin (2005) perceived self-efficacy adalah sebuah rasa percaya 

diri yang dimiliki seseorang akan kemampuan untuk menggunakan mobile 

banking. Persepsi tentang self-efficacy tidak hanya mencerminkan sifat 

kepribadian secara keseluruhan. Sebaliknya, self-efficacy itu sendiri berbeda-beda 

pada berbagai domain perilaku (misalnya, kepercayaan diri pada fisik, 

kepercayaan diri pada produktivitas, kepercayaan diri dalam bermain, dan 

sebagainya). Disarankan agar semakin besar self-efficacy pengguna (Shin, 2009). 

Self-efficacy dapat mempengaruhi perilaku seseorang yang akan dilakukan, 

banyaknya usaha untuk bisa menggunakan mobile payment, dan jumlah waktu 

yang mereka miliki untuk mengatasi hambatan pada mobile payment (Ozturk, 

2016).  

Dalam penelitian ini penulis memilih perceived self efficacy adalah sebuah rasa 

percaya diri yang dimiliki seseorang akan kemampuan untuk menggunakan 

mobile payment (Luarn dan Lin 2005). Dengan indikator yang didapat dari Wang 

et al (2003), Luarn & Lin (2005), dan Ozturk (2016) 
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1. saya akan menggunakan Go-Pay untuk pembayaran Go-Jek jika saya 

melihat orang lain menggunakannya sebelum saya mencobanya  

2. saya akan menggunakan Go-Pay untuk pembayaran Go-Jek jika saya bisa 

menghubungi seseorang untuk mendapatkan bantuan jika saya terjebak 

3. saya akan menggunakan Go-Pay untuk pembayaran Go-Jek jika seseorang 

menunjukkan cara melakukannya terlebih dahulu 

4. saya akan menggunakan Go-Pay jika seseorang bersedia membantu saya  

5. saya akan menggunakan Go-Pay jika saya memiliki petunjuk penggunaan. 

2.7 Behavior Intention Toward Mobile Payment 

 

Menurut Pietro et al (2015) behavior intention adalah sebuah motivasi yang 

dimiliki seseorang untuk berperilaku terhadap sesuatu dan merupakan indikasi 

betapa sulitnya orang untuk mencoba dan seberapa besar usaha yang mereka 

rencanakan untuk melakukan perilaku tersebut. Mengingat bahwa mobile payment 

adalah sebuah hal baru maka faktor dari inovasi berperan penting untuk seseorang 

ingin mengadopsi mobile payment tersebut (Oliviera et al, 2016). Intention dalam 

mobile payment adalah keinginan seseorang menggunakan aplikasi mobile 

payment pada smartphone mereka (Kim, Yoon, dan Han, 2014)  

Dalam penelitian ini penulis mendefiniskan behavior intention sebagai keinginan 

seseorang menggunakan aplikasi mobile payment pada smartphone mereka (Kim, 

Yoon, dan Han, 2014) dan secara terus menerus. Dengan menggunakan indikator 

dari Luarn dan Lin (2005), Oliveira et al (2016), dan Kim, Yoon, dan Han (2014) 

sebagai berikut : 
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1. setiap penggunaan Go-Jek, saya akan selalu menggunakan Go-Pay dalam 

pembayaran Go-Jek.  

2. saya berminat untuk meningkatkan pemakaian Go-Pay dalam pembayaran 

Go-Jek dimasa depan   

3. saya akan selalu menggunakan Go-Pay untuk pembayaran Go-Jek  

4. saya akan menggunakan Go-Pay dalam setiap pembayaran Go-Jek.  

2.8  Penelitian Terdahulu  

 

Untuk mendukung hipotesis yang disusun oleh peneliti, berikut ini adalah 

penelitian terdahulu yang menyatakan hubungan antar hipotesis sesuai dengan 

model yang disusun oleh peneliti. 

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

No  Peneliti  Publikasi  Judul Penelitian  Temuan Inti  

 1 Shin (2009)  
Computers in 

Human Behavior 

Towards an 

understanding of the 

consumer acceptance 

of mobile wallet 

attitude berpengaruh positif 
terhadap behavior intention 

  

Jurnal Utama 

2 
Luarn dan Lin 

(2005) 

Computers in 

Human Behavior 

Toward an 

understanding of the 

behavioral intention 

to use mobile banking 

perceived self-efficacy 

berpengaruh positif terhadap 

behavior intention 

perceived credibility 

berpengaurh positif terhadap 

behavior intention 

 

Jurnal Utama 

3 

Schierz, 

Schilke, dan 

Wirtz, (2010) 

Electronic 

Commerce 

Research and 

Applications 

Understanding 
consumer acceptance 

of mobile payment 
services: An 

empirical analysis 

perceived ease of use 
berpengaruh positif terhadap 

attitude 
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No  Peneliti  Publikasi  Judul Penelitian  Temuan Inti  

4  
Wang et al. 

(2003)  

International 

Journal of 

Service 

Industry 

Management 

Determinants of user 
acceptance of 

Internet 

banking: an empirical 

study 

perceived credibility 
berpengaruh positif terhadap 

behavior intention 
 

5  

Makki, Ozturk, 

dan Singh 

(2016) 

 

Journal of 

Foodservice 

Business 

Research 

Role of risk, self-

efficacy, and 

innovativeness on 

behavioral intentions 

for mobile payment 

systems 

in the restaurant 

industry 

perceived sel-efficacy 

berpengaruh positif terhadap 

behavior intention 

6  

Agarwal, dan 
Karahanna 

(2000).  

  

MIS Quarterly 

Time Flies When 
You're Having 
Fun: Cognitive 
Absorption and 
Beliefs about 
Information 

Technology Usage 

perceived self-efficacy 

berpengaruh positf terhadap 

perceived ease of use 

7  
Chen, dan 

Adams (2005)  

International 

Conference on 

Electronic 

Business 

User Acceptance of 

Mobile Payments: A 

Theoretical Model for 

Mobile Payments 

perceived usefulness 
berpengaruh positif terhadap 

attitude 
 

8  
Amin (2008) 

 

Management 

Research News 

Factors affecting the 

intentions of 

customers in 

Malaysia to use 

mobile phone credit 

cards 

 perceived credibility 
berpengaruh positif  terhadap 

behavior  intention 

 

9  

Leiva, Climent-

Climent, 

Leibana-

Cabanilas 

(2016)  

SPANISH 

JOURNAL OF 

MARKETING 

Determinants of 

intention to use the 

mobile banking apps: 

An extension of the 

classic TAM model. 

perceived usefulness 
berpengaruh positif terhadap 

attitude 
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2.9 Model dan Hipotesis Penelitian  

 

Dalam penelitian mengacu pada masalah penelitian sebelumnya dan variabel yang 

digunakan untuk memecahkan penelitian tersebut. Maka peneliti menetapkan 

kerangka pemikiran yang dijadikan landasan penelitian ini untuk mengetahui 

variabel manakah yang paling dominan dalam mempengaruhi Behavior Intention 

Mobile Payment. Adapun model penelitian dibentuk berdasarkan jurnal utama 

yang dilakukan oleh Shin, (2009), Luarn dan Lin, (2005) model penelitian adalah 

sebagai berikut: 

Sumber: Model penelitian Shin, (2009), Luarn dan Lin, (2005) 

Gambar 2 1 Model Penelitian 

Berdasarkan model diatas, maka dibangun hubungan antara variabel sebagai 

berikut:  

1. Perceived Usefulness berpengaruh positif terhadap Attitude Toward Mobile 

Payment dalam penggunaan Go-Pay.  

2. Perceived Ease of Use berpengaruh positif terhadap Attitude Toward Mobile 

Payment dalam penggunaan Go-Pay. 
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3. Attitude Toward Mobile Payment berpengaruh positif terhadap Behavior 

Intention Mobile Payment  dalam penggunaan Go-Pay. 

4. Perceived Credibility berpengaruh positif terhadap Behavior Intention Mobile 

Payment dalam penggunaan Go-Pay.  

5. Perceived Self-Efficacy berpengaruh positif terhadap Behavior Intention Mobile 

Payment dalam penggunaan Go-Pay. 

6. Perceived Self-Efficacy berpengaruh positif terhadap Perceived Ease of Use 

dalam penggunaan Go-Pay. 

Peneliti memilih menggunakan model tersebut karena peneliti merasa  

Sesuai dengan rumusan masalah penjabaran variabel penelitian, maka didalam 

penelitian ini dikembangkan delapan hipotesis penelitian. Penjabaran hubungan 

antar variable dan pengembangan hipotesis akan dijelaskan sebagai berikut:  

2.9.1 Hubungan perceived usefulness dan attitude toward mobile payment pada 

penggunaan mobile payment Go-Pay 

 

Definisi perceived usefulness dalam penelitian ini adalah sejauh mana seseorang 

percaya bahwa menggunakan sistem tertentu akan meningkatkan kinerja 

pekerjaan nya (Davis, 1989). Perceived usefulness juga mampu digunakan secara 

menguntungkan (Shin, 2009) pada pengguna mobile payment. Perceived 

usefulness mencerminkan kebutuhan seseorang untuk menggunakan aplikasi dan 

berbagai fungsi dari aplikasi (Contohnya, Permainan, musik, berita, navigasi, dan 

jejaring sosial) (Kim, Yoon, dan Han, 2014). Namun seseorang hanya ingin 

menerima sebuah inovasi jika inovasi tersebut memberikan keunggulan yang unik 
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dan berguna dibandingkan solusi yang lain (Schierz, Schilke, dan Wirtz, 2010). 

Selain itu pengguna yang menerima inovasi teknologi akan merasa memiliki 

manfaat yang jelas dalam menggunakan mobile payment. Inovasi hanya diterima 

jika inovasi tersebut dapat memberi keuntungan dibandingkan teknologi yang 

sudah ada (Meharia, 2012).  

Pengaruh perceived usefulness yang dirasakan para seseorang yang menggunakan 

yaitu adanya hubungan positif dengan kinerja inovasi tersebut (Davis, 1989). 

Kesibukan menjadi salah satu masalah utama yang akhirnya menimbulkan mobile 

payment kepada konsumen. Secara teori, konsumen bisa mengakses mobile 

payment dimanapun mereka berada. Perceived usefulness yang dirasakan 

mungkin memiliki efek positif terhadap attitude terhadap mobile payment (Chen 

dan Adams, 2005). Perceived usefulness sangat berkaitan erat dengan attitude 

toward mobile payment karena aplikasi mobile payment dianggap inovatif dalam 

berbagai pembayaran, dan kegunaannya memberi konsumen kemudahan yang 

ditawarkannya (Leiva et al, 2017). 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dibuat hipotesis sebagai berikut :  

H1 : Perceived Usefulness berperan positif pada Attitude toward mobile payment 

dalam penggunaan mobile payment Go-Pay 

2.9.2 Hubungan perceived ease of use dan attitude toward mobile payment 

pada penggunaan mobile payment Go-Pay 

 

Perceived ease of use berarti sejauh mana seseorang percaya bahwa dengan 

menggunakan teknologi mereka akan bebas dari segala upaya (Rouibah dan 

Abbas, 2010). Semakin mudah sebuah teknologi digunakan, semakin besar 
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keinginan pengguna untuk mendapatkan manfaat dari teknologi tersebut, dan 

manfaat dengan menggunakan teknologi itu secara mandiri (Chung, 2005). 

Perceived ease of use seseorang tidak perlu mengeluarkan upaya lebih dalam 

menggunakan mobile payment (Lin, 2010). Pada perceived ease of use memiliki 

beberapa pendekatan terhadap kemudahan itu sendiri. Hal itu bisa didasarkan pada 

langkah-langkah seseorang ketika menentukan bagaimana sistem memungkinkan 

orang tersebut bisa melakukan pembayaran dengan lebih cepat, dapat 

meningkatkan produktivitas, kinerja dan efisiensi kerja (Leiva, 2017). 

Terbebas dari segala upaya itu terutama berlaku untuk layanan mobile payment 

karena akan bersaing dengan solusi pembayaran yang telah ada dan lainnya, 

dengan demikian perlu memberikan manfaat bila menyangkut kemudahan 

penggunaan (Schierz, Schilke, dan Wirtz, 2010). Dengan kemudahan yang 

dirasakan oleh pengguna, hal itu dapat mempengaruhi persepsi tentang teknologi 

mobile payment dan meningkatkan attitude toward  mobile payment ini (Chau dan 

Lai, 2003) dan konsumen mampu memaksimalkan semua kemungkinan manfaat 

dari layanan yang disediakan oleh mobile payment Go-Pay tersebut (Nysveen, 

Pedersen, dan Thorbjørnsen, 2005) untuk selanjutnya.  Berdasarkan penjelasan 

diatas, maka dibuat hipotesis sebagai berikut: 

H2 : Perceived ease of use berperan positif pada Attitude toward mobile payment 

dalam penggunaan mobile payment Go-Pay 

2.9.3 Hubungan attitude toward mobile payment dan behavior intention toward 

mobile payment pada pengguna mobile payment Go-Pay  
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Attitude dapat didefinisikan sebagai konstruksi multidimen-sional, terdiri dari tiga 

dimensi: kognitif (pengalaman, kepercayaan dan pendapat), afektif atau emosional 

(perasaan, emosi dan evaluasi subjektif) dan dimensi konktif atau perilaku (niat 

untuk membeli, menghargai Pembelian dan respon penolakan) (Leiva et al, 2017). 

Attitude toward mobile payment ditentukan oleh pandangan seseorang terhadap 

konsekuensi yang timbul ketika mereka akan menggunakan mobile payment (Shin 

dan Kim, 2008). Sikap inovasi seseorang terhadap sesuatu hal yang baru bisa 

digunakan untuk memprediksi tingkat keinginan untuk adopsi teknologi mobile 

payment (Lopez-Nicolas, Mollina-Castillo, dan Bouwman, 2008).  

Sikap seseorang terhadap menggunakan mobile payment bisa memperlihatkan 

perasaan menyukai dan tidak menyukai, perasaan terhadap attitude toward mobile 

payment itu bisa menjadi sebuah indikasi untuk mengetahui sikap untuk 

menggunakan mobile payment tersebut (Lin, 2011). Attitude toward mobile 

payment yang dimiliki seseorang terhadap perilaku menjadi faktor pendorong 

terhadap behavior intention mobile payment individu itu (Shin, 2009).  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dibuat hipotesis sebagai berikut :  

H3 : attitude toward mobile payment berperan positif pada behavior intention 

mobile payment dalam penggunaan mobile payment Go-Pay  

2.9.4 Hubungan perceived credibility dan behavior intention mobile payment 

pada pengguna mobile payment Go-Pay 

 

perceived credibility memiliki definisi sebagai sejauh mana seseorang dapat 

percaya bahwa penggunaan mobile banking (dalam penelitian ini mobile payment) 

tidak akan memiliki ancaman keamanan atau privasi (Wang et al, 2005). 
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Perceived credibility mengacu pada dua variabel penting yaitu security dan 

privasi, yang keduanya sangat dibutuhkan dalam behavior intention mobile 

payment (Luarn dan Lin, 2005; Wang et al, 2003) Perceived credibility yang 

dirasakan oleh para pengguna bisa membuat  para pengguna akan terus 

menggunakan mobile payment jika semua sistem sudah terlindungi dan pengguna 

dapat merasa aman ketika bertransaksi (Amin, 2008).  

Namun juga apabila kurangnya perceived credibility pada mobile payment dapat 

berakibat menjadi sebuah kekhawatiran bahwa sistem mobile payment tersebut 

tidak aman. Ketidakamanan itu bisa seperti mentransfer informasi pribadi 

pengguna atau uang mereka ke pihak ketiga tanpa sepengetahuan atau izin mereka 

(Wang et al, 2003) dapat membuat pengguna tidak ingin menggunakan lagi 

mobile payment tersebut.  Ketakutan yang dirasakan oleh para pengguna itu 

membuat sebuah tantangan bagi pengembang mobile payment untuk menemukan 

cara untuk mengembangkan dan meningkatkan kredibilitas yang dapat dirasakan 

oleh pengguna mobile payment (Wang et al, 2003).   

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dibuat hipotesis sebagai berikut  : 

H4 : Perceived credibility berperan positif pada behavior intention mobile 

payment dalam penggunaan mobile payment Go-Pay 

2.9.5 Hubungan perceived self efficacy dan behavior intention mobile payment 

pada pengguna mobile payment Go-Pay 

 

Perceived self efficacy adalah sebuah rasa percaya diri yang dimiliki seseorang 

akan kemampuan untuk menggunakan mobile payment (Luarn dan Lin 2005). 

Seseorang yang memiliki keahlian yang cukup tinggi akan melihat mobile 
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payment sesuatu hal yang mudah digunakan dibandingkan dengan orang yang 

keahliannya rendah (Jeong dan Yoon, 2013). Bagi seseorang yang sudah memiliki 

pengalaman dalam menggunakan mobile payment dapat menjadi ukuran tingkat 

keberhasilan pada self-efficacy. Namun, untuk para pemula yang tidak memiliki 

pengalaman sebelumnya, sangat membutuhkan sumber eksternal untuk 

menghasilkan evaluasi pada self-efficacy terhadap dirinya sendiri (Makki, Ozturk, 

and Singh, 2016; Bandura, 1997). Penelitian psikologi membuktikan self-efficacy 

dapat meningkatkan kinerja untuk menggunakan mobile payment yang 

memerlukan perolehan keterampilan dalam hal teknologi (Van Beuningen, De 

Ruyter, dan Wetzels, 2009).  

Dalam teknologi mobile payment yang ingin diadopsi oleh konsumen, self-

efficacy adalah konstruksi yang sering diteliti untuk berbagai penelitian dan telah 

terbukti berdampak pada konstruksi lainnya, termasuk kepuasan pelanggan, 

dengan mengurangi kecemasan teknologi (Makki et al, 2016). Setiap nilai dari 

self-efficacy konsumen dalam hal teknologi Mobile payment akan dapat diprediksi 

niat mereka untuk menggunakan teknologi tersebut, sehingga individu dengan 

tingkat self-efficacy yang lebih tinggi akan cenderung memanfaatkan teknologi 

dalam perilaku pembelian mereka (Makki et al, 2016). 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dibuat hipotesis sebagai berikut : 

H5 : Perceived Self-Efficacy berperan positif pada Behavior Intention Mobile 

Payment dalam penggunaan Mobile Payment Go-Pay 

2.9.6 Hubungan perceived self efficacy dan perceived ease of use pada 

penggunaan mobile payment Go-Pay 
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Perceived self efficacy adalah sebuah rasa percaya diri yang dimiliki seseorang 

akan kemampuan untuk menggunakan mobile payment (Luarn dan Lin 2005). 

Self-efficacy dapat menentukan perilaku yang dipilih untuk dilakukan oleh 

seseorang, usaha yang sudah mereka akan keluarkan, dan waktu yang mereka 

miliki untuk mengatasi hambatan (Ozturk, 2015). Self-efficacy dapat 

mencerminkan kepercayaan seseorang atas kemampuannya untuk melakukan 

berbagai tugas pekerjaan dengan menggunakan mobile dan orang tersebut akan 

berbagi pengetahuan dengan lainnya tentang peralatan mobile (Tang dan Chiang, 

2009). 

 Untuk seseorang yang sudah memiliki pengetahuan tentang mobile payment itu 

bisa menjadi suatu kemudahan untuk menggunakan mobile payment (Makki, 

Ozturk, and Singh, 2016; Bandura, 1997). Kemudahan seseorang menangkap 

informasi tentang teknologi mobile payment dapat menumbuhkan rasa percaya 

diri seseorang dalam menggunakan mobile payment (Wang et al, 2003). Cara 

menggunakan yang mudah dapat membuat pengguna merasa percaya diri dan 

nyaman dalam menggunakan mobile payment (Agarwal dan Karahanna, 2000).  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dibuat hipotesis sebagai berikut: 

H6 : Perceived self-efficacy berperan positif pada perceived ease of use dalam 

penggunaan mobile payment  Go-Pay. 
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